
Deltagende virksomheder er medværter 
Alle deltagende virksomheder har et stort medansvar for 
Netværksdagens succes. Som deltager er I medvært og 
forventes at invitere kunder og potentielle kunder til Net-
værksdagen. I kan tilbyde egne gæster gratis morgenmad 
eller frokost. Se det som jeres eget kundearrangement.

Stande 
Alle medværter har en stand i udstillerhallen, hvor dialog, 
viden og relationer er i fokus. Standene er 2x2 meter uden 
standvægge og gulvtæppe. Til gengæld er der strøm og 
Wi-Fi på alle stande. Medbring evt. en roll-up eller to og 
et ståbord samt jeres ekspertviden – så stiller vi stole og 
gratis kaffe til rådighed hele dagen. 

Hvilke virksomheder kan deltage?
Alle virksomheder, som har løsninger og produkter til 
målgruppen, kan søge om deltagelse som medvært. En 
Netværksdag har max 2-3 virksomheder fra samme bran-
che og vi prøver at skabe det stærkeste hold af medvær-
ter, da vi har erfaret, at det tiltrækker flest gæster. Der vil 
være max. 22 medværter.

Netværk
På Netværksdagen afholder vi tre netværksmøder:
Viceværter og varmemestre inviteres til netværksmø-
de fra morgenstunden. Til frokost afholdes yderligere 
to netværksmøder – et for bestyrelsesmedlemmer i bo-
ligforeninger og et for driftsledere i boligselskaber. Net-
værksmøderne varer cirka en time og ligger i forlængelse 
af hinanden. 

Faglige indlæg 
I løbet af Netværksdagen vil der også være en række ind-
læg fra talere om aktuelle emner som f.eks. konflikthånd-
tering, etablering af ladestandere til el-biler, klimatiltag i 
boligforeningerne. Et indlæg varer typisk 15-60 minutter 
og er gratis for de besøgende. 

De faglige indlæg spiller en væsentlig rolle i at få gæ-
sterne til at komme og blive i længere tid.

Besøgende 
Netværksdagen besøges af bestyrelsesmedlemmer fra 
ejer- og andelsboligforeninger samt beslutningsdeltage-
re fra boligselskaber (varmemestre, viceværter, ejendoms-
inspektører, driftsledere mv.). 

Der er gratis adgang og plads til 200 besøgende i løbet 
af dagen. 

Kom til Netværksdag for  
boligforeninger og boligselskaber 

Byens Boligforeninger samler igen en række spændende virksomheder til en fælles  
Netværksdag for bestyrelser i boligforeninger og beslutningstagere i  

boligselskaberne (varmemestre, ejendomsinspektører mv.)
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BYENS
BOLIGFORENINGER

NETVÆRK | VIDEN | NYE MULIGHEDER

Bestyrelser i Andels- og Ejerboligforeninger | Boligselskaber | Viceværter | Varmemestre | Ejendomsinspektører

Torsdag den 11. maj 2023 

Onsdag den 22. november 2023

Book plads nu!



Mad & drikke 
Jeres gæster bydes på enten gratis morgenmad eller fro-
kost. Invitér gerne en eller flere personer til at spise med 
og styrk relationerne. Madbilletterne SKAL bestilles på for-
hånd samtidig med tilmelding af gæsten – så har køkke-
net styr på antallet af kuverter. 

Madbilletterne udleveres på dagen og er inkl. en vand, 
juice eller øl. 

Restauranten serverer lækkert mad og ligger foran ind-
gangen til salen med medværterne.

Markedsføring af Netværksdagen 
Ud over at alle de deltagende virksomheder skal invitere 
egne gæster på Netværksdagen, så sender vi invitationer 
til 4000 boligforeninger mv. i form af avisen Byens Bolig-
foreninger. Avisen vil indeholde alt om Netværksda gen, 
indlæg, oversigt over medværterne, din annonce mv. 

Netværksdagen vil også blive markedsført på BygTek.dk 
og via vores netværk på LinkedIn og Facebook samt til tid-
ligere deltagere på Netværksdagen. 

Endelig sender vi personlige invitationer på e-mail til 
1000 tidligere besøgende samt potentielle besøgende.

Avisen Byens Boligforeninger 
Jeres ½ eller 1/1 side i avisen kan bruges til en annonce 
eller som advertorial. Vores grafikere hjælper gerne med 
opsætning af annonce eller advertorial. 

Løsning A * 

Stand 2x2m 
Morgenmad til jeres gæster 

Frokost til jeres gæster 
½ side i avisen Byens Boligforeninger 

Total: kr. 15.995,-

Løsning B *

Stand 2x2m 
Morgenmad til jeres gæster 

Frokost til jeres gæster 
1/1 side i avisen Byens Boligforeninger

 Total: kr. 18.995,- 

Løsning C * 

Stand 2x2m 
Morgenmad til jeres gæster 

Frokost til jeres gæster 
1/1 side i avisen Byens Boligforeninger 

1/1 side før eller efter udgaven 

Total: kr. 26.995,-

Sådan deltager du på Netværksdagen
For yderligere oplysninger om deltagelse kontakt 

Anne-Mette Brødsgaard, tlf. 46 93 66 07, ab@odsgard.dk 

½ side: 256x176mm 
1/1 side: 256x370mm 

Deadline for materiale: 13. april og 25. oktober 2023 
Materialet sendes til annoncer@odsgard.dk 

Avisen er på gaden ca. 10 dage før Netværksdagen

Læs side 2

Mød disse virksomheder på Netværksdagen

Få de fem bedste forslag til enegirenoveringer

Læs side 22-23

Læs side 18

Kom til Netværksdag for 
Kom til Netværksdag for Byens Boligforeninger 
Byens Boligforeninger 

Besøg Netværksdagen tirsdag den 10. maj i Hvidovre og få indsigt i 

aktuelle emner og løsninger. Du kan deltage i netværksmøder, møde 

20 eksperter, høre foredrag og nyde en gratis frokost. 
Der er gratis at deltage på Netværksdagen for Byens Boligforeninger.

Se dagens program fra side 16

Ladeløsninger til elbiler i boligforeningen

AKTUELT NYHEDSMAGASIN
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Gratis adgang 

Spis en lækker, gratismorgenmad eller frokost 

Nye løsninger og ideer

Tilmeld dig på ByensBoligforeninger.dk

Netværksdagen

Side 23

Netværksdagen for

Gl. Køge Landevej

Friheden Station - 5 minutters gang

DAGENS FOREDRAG

MØD EKSPERTERNE

GRATIS PARKERINGIndkørsel fra  Hvidovrevej

Tidspunkt Tirsdag den 10. maj 2022  Åbningstid kl. 9:00 - 15:00 
Adresse Frihedens Idrætscenter Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre 

Transport Gratis parkering. 5 minutters gang fra Friheden Station
Garderobe Der er gratis garderobe - på eget ansvar
Arrangør Mediehuset Odsgard A/S er hovedarrangør afNetværksdagen for Byens Boligforeninger

Mød eksperterne på Netværksdagen
Vi er klar til en dialog om løsninger, du kan bruge 

Gratis adgang 
Spis en lækker morgenmad eller frokost 

Nye løsninger og ideer
Bestil billetter på ByensBoligforeninger.dk

Balco A/S 
– Rådgivning om altanprojekter.

ista Danmark A/S – Nem forbrugeraflæsning af individuel el- og vandforbrug.

IntelligentCity – Intelligente og giftfrie løsninger til bekæmpelse af rotter, 

mus og andre skadedyr.

HomeCharge – Ladestandere til elbiler.

Henrik A. Fog A/S – Have- og Parkmaskiner. Ukrudt- og vinterbekæmpelse.

Elsec A/S 
– Alt i låse & sikring, videoovervågning, samtaleanlæg, 

alarmer og brandsikring samt elektrikeropgaver.

Racoon Rengøring og Ejendomsservice A/S 

– Trappevask og ejendomsservice.

Nortec A/S – Rådgivning om ladestandere til elbiler og fællesvaskeri.

Neotherm – Alt om varme- og køleanlæg.

Nærvarme Danmark – Varmepumper til boligforeninger.

Ideen med Netværksdagen er at skabe de 
bedste rammer for en god dialog mellem 
dig og eksperterne. Derfor er konceptet 
meget enkelt med små stande, hvor man 
kan mødes over en kop kaffe. Har du et 
konkret problem, eller er du nysgerrig 
omkring et emne, så vil du helt sikkert få 
meget med hjem, hvis du bruger et par 
timer på Netværksdagen. 

Du er meget velkommen til at invitere en 
kollega eller samarbejdspartner med til en 
fælles lærerig og hyggelig oplevelse. Netværksdagens eksperter byder på 

gratis, lækker morgenmad eller frokost 
og gratis adgang. Book din plads nu på 
ByensBoligforeninger.dk, der er kun plads 
til 200 i løbet af dagen.

Praktiske oplysninger
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Praktiske oplysninger

Mød Mikael Kamber
Læs side 27

* Priserne er pr. Netværksdag



 Det er utrolig interessant for os at være 
med på Netværksdagen for Byens Boligforeninger. 
Arrangementet tiltrækker det helt rigtige kunde
segment.  Vi får altid talt forslag og løsninger med 
gæsterne, hvilket har resulteret i nye kontakter og 
efterfølgende ordrer hver gang.
Kenny Nielsen, Elsec A/S  
(har deltaget som medvært tre gange)

 Det er første gang vi deltager, så vi vidste 
ikke, hvad vi skulle forvente, men dagen har budt på 
en rigtig god oplevelse. Jeg kom i snak med firmaet 
på nabostanden, de videreformidlede kontakten til et 
firma i Norge, som vi nu skal besøge i næste uge. Så jeg 
er meget positivt overrasket og har meget at smile af.
Kim Pedersen, sælger og teknisk manager,  
LegTech Teknik ApS

Lidt statistik om Netværksdagen

94% af de besøgende syntes, at Netværksdagen 
var super god, meget god eller god.

94% af de besøgende overvejer en eller flere af 
de løsninger/produkter, som de så hos udstiller-
ne/medværterne.

76% af de besøgende fik skabt nye kontakter til 
udstillere/medværter.

76% af de besøgende ville anbefale andre at be-
søge Netværksdagen.

76% af de besøgende var der 2-6 timer.

Det siger medværter og besøgende

 I dag har jeg været særligt inte
resseret i at høre mere om de ladestandere 
til elbiler. Jeg har fået nye, interessante 
kontakter fra andre boligforeninger, som 
jeg lærte bedre at kende under netværks
mødet. Det virker som om, at vi har 
mange af de samme udfordringer, så vi 
har udvekslet erfaringer og lært et par ting 
af hinanden.
Knud Andersen, bestyrelsesformand

 Det har været en meget dynamisk dag, og jeg har 
mødt mange forskellige mennesker. Der har været en super
god stemning, hvorend jeg har været. Jeg er især interesse
ret i at høre mere om de nye låsesystemer – det er virkelig 
spændende at se, hvor hurtigt markedet udvikler sig, og hvor 
mange nye og innovative løsninger, der er. Det er jeg blevet 
ret inspireret af. 
Petra Kelemen, driftschef, Fejekosten Ejendomsservice

” ”

”
 Det har været en ret interessant dag 
fyldt med gode snakke med forskellige leveran
dører og kollegaer. Jeg synes især, jeg har lært 
meget nyt under de forskellige foredrag. Det, 
der har fyldt allermest, har dog været erfarings
udvekslingen i netværksarrangementerne. 
Mads Fuglsang, driftskonsulent,  
Boligkontoret Danmark

”

”



Dato 
Torsdag den 11. maj 2023
Onsdag den 22. november 2023

Tidspunkter 
Åbningstid kl. 8:00 - 15:00 

Opstilling af stande kl. 7:00 - 7:55 
Nedtagning af stande kl. 15:01 

Adresse 
Frihedens Idrætscenter 
Hvidovrevej 446
2650 Hvidovre 

Transport 
Gratis parkering. 
Bus og tog: 5 minutters gang fra Frihedens Station. 

Wi-Fi 
Der er gratis Wi-Fi.

Stande 
2x2 m
Strømstik

Salg af stande 
Anne-Mette Brødsgaard 
Tlf. 46 43 66 07
ab@odsgard.dk

Betaling
50% af det samlede beløb betales ved booking af jeres 
deltagelse. De sidste 50% skal betales før Netværksdagen. 
Alle priser er  pr. Netværksdag og er ekskl. moms.

Arrangør 
Mediehuset Odsgard A/S er hovedarrangør af Netværks-
dagen for Byens Boligforeninger. 

Med forbehold for ændringer.
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BYENS
BOLIGFORENINGER

NETVÆRK | VIDEN | NYE MULIGHEDER

Bestyrelser i Andels- og Ejerboligforeninger | Boligselskaber | Viceværter | Varmemestre | Ejendomsinspektører

Praktiske oplysninger
Netværksdagen for Byens Boligforeninger


